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מחזור הזמנים לבטיחות  -גיליון היערכות לקיץ
"מחזור הזמנים" הוא דף דגשים בתחום הבטיחות עבור מנהלי מוסדות חינוך
מה בגיליון:

שלום רב,
"מחזור הזמנים לבטיחות מוסדות חינוך" הוא קובץ חומרים מקצועי ,המוגש
בזאת לכם ,מנהלי מוסדות חינוך ,לצורך רענון הנחיות ,ומתן קווים מנחים
ודגשים לסיכונים שהתקופה הקרובה והפעילות מחייבים.
גיליון זה עומד בסימן קיץ בטוח ,וכלולים בו נושאים חשובים בכל ימות
השנה ,ובימי הקיץ החמים בפרט .תמצאו בו רענון הנחיות ,קווים מנחים
ודגשים לסיכונים שהתקופה ,המועדים והפעילות מחייבים ,וכן לקחים
שנלמדו במערכת החינוך.

• גם בקיץ לא לוקחים חופשה
מבטיחות
• הנחיות בטיחות לקיץ
• פעילויות מים
• מתקנים מתנפחים
• שירותי עזרה ראשונה
• טיפ החודש

קיץ נעים ובטוח לכולנו!

קישורים מומלצים:
•

אתר אגף בכיר לביטחון ובטיחות

•

חוזרי מנכ"ל בטיחות במוסדות החינוך

•

מערכת לבחירת פעילויות חוץ והוראות הבטיחות שלהן

•

פורום בטיחות ביטחון והיערכות לחירום

*לצפייה מיטבית מומלץ לפתוח את הקובץ במחשב
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גם בקיץ לא לוקחים חופשה מבטיחות
בחודשי הקיץ החמים ,עם היציאה לחופשה השנתית ,משתנה השגרה
המשפחתית ,שעות הפנאי רבות ,סדר היום משתנה ,וכך גם הסכנות.

דף מסרים להורים להתנהגות בטוחה
בקיץ -חברה כללית
דף מסרים להורים להתנהגות בטוחה

משרד החינוך יוצא הקיץ בקמפיין תקשורת" :בחופש הגדול אין חופש

בקיץ -חברה חרדית

מאחריות על הילדים".

דף מסרים להורים להתנהגות בטוחה

מטלה :הנך מתבקש להפיץ את דף המסרים המצ"ב לכלל ההורים

בקיץ -חברה ערבית

באמצעות התלמידים.

דף מסרים להורים להתנהגות בטוחה
בקיץ -חברה בדואית
חזרה לתוכן העניינים

הנחיות בטיחות לקיץ
לפני יציאת התלמידים לחופשת הקיץ ,על מחנכי הכיתות לקיים פעילות הסברה
שתעסוק בסכנות האופייניות לחופשת הקיץ ובדרכים למניעתן .יש להתאים את
פעילויות ההסברה לגיל התלמידים :שיחה ,סדנה המועברת בידי התלמידים
עצמם )בכיתות הגבוהות( או כל פעילות אחרת ,לפי שיקול דעתם של המחנכים.

 כרטיס מידע -בטיחות
בקיץ
 כללים לרכיבה בטוחה על
אופניים וכלי רכב
ממונעים

חזרה לתוכן העניינים
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לקראת סוף שנת הלימודים ופתיחת הקייטנות ובתי הספר של הקיץ ,אנו מצרפים
לכם הנחיות ודגשים לפעילויות מים:
•

פעילות מים לילדים עם מוגבלות

•

פעילות רחצה בברכה ,פארק מים וים )לא ים התיכון(

הנחיות :בכל סוגי פעילויות המים יש לפעול בהתאם להנחיות אלה ובהתאם
לחוזרי מנכ"ל.

 פעילות מים לילדים עם
מוגבלות
 פעילות רחצה בבריכה,
פארק מים וים )לא ים
התיכון(

חזרה לתוכן העניינים

במהלך אירועי סיום השנה ,פעילויות הקיץ ,בתי ספר של הקיץ והקייטנות נפוץ
מאוד השימוש במתקנים מתנפחים .מצורף בזה עבורכם מסמך הנחיות ודרישות
המשרד לפעילות מתקנים מתנפחים.

 שימוש במתקנים
מתנפחים

חזרה לתוכן העניינים
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•

במקרה של היפגעות/פציעת תלמיד במהלך פעילות הקיץ המתקיימת על ידי
הרשות המקומית או במסגרת בתי ספר של החופש הגדול ,יש לפנות למוקד
שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בטלפון  1700550096לצורך קבלת עזרה
רפואית.

•

בקייטנה רגילה ,במקרה הצורך ,יש לפנות למד"א בטלפון .101

•

בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחירום ,יש ליידע את ההורים על

 שירותי עזרה ראשונה
לתלמידים

הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על-ידי מבוגר ,אלא אם אחד מהורי התלמיד
הגיע ללוותו.
חזרה לתוכן העניינים

אירוע רב משתתפים
מסיבות סיום ,הפסקות ,ושאר פעילויות המוניות ,מעלות את ההסתברות לפציעה.
אירועים אלה מחייבים היערכות נכונה בהתאם לנהלי משרד החינוך .תכנון מקדים
ופרטני יאפשר לקיים את הפעילויות הללו בצורה טובה ובטוחה.
המלצות לביצוע:
להלן דגשים שיסייעו לאחראי הפעילות בתכנון הבטיחות במהלך הפעילות:
 .1לקבוע ולמנות אחראי פעילות לאירוע.
 .2להיפגש עם קב"ט מוסדות חינוך לתיאום הפעילות וקבלת סיוע ממנו
ומהגורמים האחראיים ברשות.

 הנחיות ביטחון ואבטחה
באירועים בתוך בית
הספר
 דגשי בטיחות להכנת
אירוע רב משתתפים

 .3לאשר תכנית היערכות והכנות לקראת האירוע ,שתתועד בתיק אירוע.
 .4ללוות את תהליך ההתארגנות ולסייע בקשיים.
חזרה לתוכן העניינים
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